Restaurant

Fest?

Birdie

Vi laver også mad ud af huset - hele året
Fødselsdage, konfirmationer, brylluper,
barnedåb, firmafester, receptioner
Vi laver alt inden for menuer, buffeter,
receptioner, take-away, brunch og platter.

Menukort

Restauranten kan også reserveres til
andre særarrangementer i perioden
oktober til april.

Frokostordning
til firmaet?
Vi leverer til både store og små og har
nogle rigtig gode frokostløsninger.
Tag en uforpligtende snak med os om
ønsker og muligheder.
Restaurant Birdie - Roskilde Golf Klub
Magrethehåbsvej 116
4000 Roskilde
Tlf.: 9155 9961
Mail: peter@restaurantbirdie.dk

Velbekommen
Vi håber, at du finder det,
du kan lide på menukortet.
Menukortet skifter nogle gange
i løbet af året og der vil altid være
retter, der skifter fra dag til dag.
På den måde sikrer vi, at der altid er
plads til det glædelige gensyn og den
glædelige overraskelse.

Frokostkortet
Serveres fra kl. 10 -15

Serveres hele dagen

Drikkevarerne

Birdies golfgryde

Med bacon, pølser, champignon og tomat flødesauce, serveret med ris

Klassisk frokostplatte 			
Her er sild, koldt, varmt, lunt, ost og brød
se tavlen

kr. 95,-

Stjerneskud					kr. 75,Klassisk stegt og dampet rødspættefilet med rejer og asparges

Club Sandwich				kr. 75,-

Rygende varme nachos			

Stegt svinekam, vores egen rødkål, picklesdressing og salat

Husets burger					kr. 80,-

200 gram bøf af hakket oksekød, sprøde løgringe, bacon, vores egne
syltede agurker, salat og tomat.
Anrettet i grovbolle og serveret med fritter og dyp.

Dagens salat				
Fyldig og sund salat		

kr. 55,-

Vand						kr. 20,-

Dagens ret				

kr. 89,-

Fadøl
Pilsner og Classic
			Almindelig		kr. 40,			lille				kr. 25,-

Tapas tallerken				kr. 70,-

Special Fadøl		
			Almindelig		kr. 50,			lille				kr. 35,-

En god hverdagsret, lavet fra bunden og tilpasset årstiden

kr. 25,-

Mild Danbo der ikke fornærmer ganen, på lyst brød med grønt

Klassisk gammelost				kr. 29,På rugbrød med fedt, sky og rå løg

se tavlen

Charcuterie og små hapsere

se tavlen

Smørrebrød			
pr. stk
					 3 stk
Se vores montre for dagens udvalg

kr. 17,kr. 48,-

Pommes frites med dyp			
Lille							kr. 20,Stor							kr. 30,Se vores udvalg af kager i baren

se tavlen

Ost på lyst brød				

kr. 65,-

Specialkaffe					kr. 24,-

Med kylling, cheddar, løg og grillede peberfrugt. Hertil guacomole,
creme fraiche og salsa

Stegt kyllingebryst, bacon, karrydressing og salat

Flæskestegssandwich			kr. 75,-

Kaffe						kr. 10,-

kr. 85,-

Til banen
Banesandwich					kr. 35,Goodie bag					kr. 65,Sandwich, vand eller øl, frugt og energibar

Husets vin - hvid eller rød
			Glas				kr. 35,			Karaffel 0,5 l		kr. 70,Fernet Branca 2 cl				
kr. 20,			4 cl				kr. 35,Snaps og alm. spiritus
			2 cl				kr. 25,			4 cl				kr. 45,Se vinkortet for øvrige vine, single malt
whiskey, cognac, grappa og rom

